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Johan Bergman Olson föddes i Näsbyn i N eder Kalix församling år 
1800. Som mycket ung gick han i handelslära hos en m orbror i 
Mattila by strax norr om Haparanda. För denne fick han göra 
handelsresor bl a till Stockholm vilket resulterade i att han redan som 

20-åring bosatte sig där. Han blev sin egen genom att i Stockholm 
öppna en grosshandelsfirma. Omkring 1826 gifte han sig med en 
läkardotter från Torneå, Henrica Deutsch, född 1802, och de bosatte 
sig vid Bredgränd på Skeppsbron i Gamla stan. Där inrättade Johan 
också sitt kontor.

[ohan Bergman Olson handlade mest m ed norrländska produk 
ter, som skeppades från Neder Kalix till Stockholm. Till att börja med 
gällde det mestadels skinn, som skeppades vidare till Ryssland i utbyte 
m ot segel, m en snart nog utvidgades sortim entet och de viktigaste 
varorna blev bräder, tjära, lim, pottaska och smör. Bräderna kom 
huvudsakligen från Björkfors bruk vid Sangisälven i N eder Kalix för 
samling, där Johan B. O. 1830 blivit delägare och 1844 ensam ägare 
till hela bruket. Limmet framställdes av lapparna, sm öret vid Björk 
fors stora jo rdbruk  och i bondgårdar i trakten. Tjära och pottaska var 
arbetskrävande produkter, det senare framställdes genom  kokning av 
lövträdens aska.



Briggm Paul. Oljem. av Elias Sehlstedt. Hänger i Gamla huset 
på Waldemarsudde, Johan  Bergman Olson-rummet.

För att kunna forsla varor från Norrland och sedan exportera dem 
vidare behövdes fartyg. 1827 ägde Johan  B. O. andelar i två skonerter 
och en galeas. U ndan för undan skaffade han sig sedan egna fartyg, 
som han lät bygga antingen på Risö varv utanför Kalix eller på Djur- 
gårdsvarvet i Stockholm. Om kring 1857 ägde han 20-30 segelfartyg. 
Han gav dem nam n efter familjens m edlem m ar eller vänner och 
bekanta, t ex barkskeppet Haparanda, briggarna Astrid, Svea, Paul 
och Henrica -  det senare hans käraste fartyg, som han inte ville göra 
sig av m ed fast det var uttjänt. Han lät det ligga kvar på redden utan 
för W aldemarsudde. Johan B. O. blev inte endast grosshandlare, han 
blev också storredare.

Till sin stora handelsrörelse behövde han en uppläggs- och omlast 
ningsplats med bra hamnmöjligheter. Därför inköpte han 1839 ett 
stort landom råde på Djurgården -  W aldemarsudden, som låg 
utm ärkt bra till. Hit kunde fartyg anlända från Norrland med han 
delsvaror, som efter omlastning avgick med de större fartygen ut till 
andra kontinenter. Fartygen trafikerade ham nar i Östersjön, Nord 
sjön, Atlanten, Medelhavet och Svarta havet. Svenska bräder var en 
begärlig vara. U nder vinterhalvåret, då trafik var omöjlig på Norrland, 
lät Johan B. O. sina fartyg utföra transporter europeiska ham nar 
emellan.



Waldemarsudde och Södra bergen. Sepialavyr av A. W etterling 1826. Såg- 
kvarnen till vänster spolierades vid den stora branden 1849. Bostads 
huset m ed brutet tak är det som ännu finns kvar. Foto från Stock 
holms stadsmuseum.

På W aldemarsudde hade Johan  B. O.:
• Stor brädgård m ed upplag för m inuthandel på Stockholm och för 

export;
• Kvarn för framställning av linolja -  före 1849 fanns ännu en 

kvarn, en sågkvarn, som brann ner;
• Tjärhov dvs en plats där redan framställd tjära sorterades efter kva 

lité, befriades från vatten och tappades på fat för export;
• Ett m edelstort jo rdbruk  m ed ladugård, stall och trädgård;
• Huvudbyggnaden, som till att bölja m ed användes som familjens 

sommarnöje.
Så småningom bodde man där längre tider, fru Henrica ibland t o m  
året runt. Annars bodde familjen på Skeppsbron, först på Bredgränd 
och efter 1856 på Skeppsbron Nr 8, dit också kontoret flyttades. Sam 
tidigt m ed Skeppsbron Nr 8 inköpte Johan B. O. huset N r 6 intill för 
att kunna hålla barnfamiljerna och släktingar m ed bostäder och "för 
att få leva i fred för en kitslig processlysten granne".

I sin stora rörelse hade Johan B. O. mycket att övervaka och han 
gjorde det omsorgsfullt och m ed intresse och kunnande. Kontoret 
skötte han mestadels själv, med tiden fick han dock hjälp av ett par av



Skeppsbron. Litografi av C. J. Billmark från m itten av 1800-talet. På bil 
den längst till höger syns Johan  Bergman Olsons ena hus nr 8. Där 
utanför står en häst, förspänd en tvåsitsig gigg. Hästen kan tänkas vara 
ägarens goda travare, finnhästen "Susen". Stallet var på Bredgränd. Nr 
8 är ersatt m ed ett nytt hus m en Nr 6 står oförändrat kvar.

sina söner. Ofta besökte han hem trakten i N orrbotten för att ordna 
m ed alla olika leveranser. Dit färdades han sommartid m ed något av 
fartygen och vintertid m ed s k kursläde dragen av två pålitliga hästar. 
De ideliga resorna mellan Skeppsbron och W aldemarsudde företog 
han m ed häst och vagn eller släde eller kanske per båt m ed en dalkul 
la som roddmadam.

Johan  och Henrica var båda varmt religiösa. Båda hade från sina 
respektive hem  fått m ed sig ett arv av pietistisk religiositet, som de i 
sin tu r läm nade i arv till sina barn. Av barnen var det särskilt sonen 
Carl Henrik och dottern Henrica, som omfattade denna varma reli 
giositet. Carl Henrik blev präst och var åren 1858—1870 pastorsad 
ju n k t i Finska församlingen i Stockholm. 1869 utnäm ndes han till 
hovpredikant. Han var en djupsinnig teolog och en religiös mystiker, 
som i mycket gick sina egna vägar samtidigt som han var en inspire 
rande förkunnare. Sedan hans syster och själsfrände Henrica blivit 
änka efter Carl Alm d ä bodde hon m ed sina barn på Stora Rosenvik 
tillsammans m ed brodern Carl, som hade ärvt Rosenvik efter sin mor.

Äldste sonen August, född 1827, blev placerad som förvaltare på 
Björkfors i Neder Kalix. Där skulle han också ha överinseende över 
faderns övriga egendomar: fädernegården i Näsbyn vid Kalixälvens



Henrica Bergman gift Aim. Hovpredikanten fil. och teol. dr 
Carl Bergman.

norra strand och hem m anet Grytnäs på dess södra strand. Vid faderns 
död blev August ägare till Björkfors bruk.

Johan  Bergman Olson blev en mycket förmögen man, m en han 
behöll alltid huvudet kallt i både med- och motgång. Pålitlighet och 
hederlighet satte han främst både hos sig själv och andra. Hans fram 
gångar berodde inte enbart på finansiell begåvning utan bottnade 
också i hans moraliska egenskaper. Både han och hans hustru Henri 
ca utövade stor välgörenhet. När det var missväxt i Norrland samlade 
Johan B. O. in pengar i Stockholm och skickade med sina fartyg upp 
spannmål till N orrbotten för utdelning till behövande. Han bekosta 
de sjukvård i Stockholm för sina anställda både uppe i Kalix och på 
W aldemarsudde. Eftersom han och hans familj tillhörde Finska för 
samlingen i Stockholm så bekostade han kaminer till Finska kyrkan 
samt bräder till nytt golv och nya dörrar. Fru Henrica var också känd 
som en omtänksam och givmild människa fast hennes välgörenhet 
utövades nog oftast i det tysta bland fattiga och sjuka.

I januari 1865 deltog Johan  Bergman Olson i e tt sammanträde på 
försäkringsbolaget Skandia, till vilket han var en av initiativtagarna. 
Där drabbades han av ett slaganfall och avled samma dag den 30 jan u  
ari i en ålder av 65 år. Hans fru Henrica levde till 1880. Båda är 
begravna på Stockholms Norra kyrkogård.

Efter Johan B. 0 :s  död fortsatte sonen Emil faderns grosshandels- 
firma och rederi, men tiderna förändrades radikalt. Ångfartygen bör 
jade göra sitt inträde och konkurrerade ut segelfartygen. 1897 var det 
också en svår penningkris i Sverige. Allt detta bidrog till att Emil fick



svårigheter att klara firman, han fick till slut ge upp. Emil med familj 
bosatte sig på Waldemarsudde. På som rarna bodde också andra släk 
tingar där t ex hans syster Henrica och hennes son Carl Alm d y med 
familj.

1899 såldes W aldemarsudde till Prins Eugen, som på tom ten upp 
förde både slott och ateljé. Den gamla villan står dock fortfarande 
kvar. Den restaurerades 1965 och är nu museum. I samband m ed res 
taureringen inredde Bergman Olsons släktförening ett rum  i övre 
våningen m ed en del tavlor, m öbler och andra inventarier, som till 
hört familjen Johan  och Henrica Bergman Olson.

Att Johan och Henrica Bergman Olson var sällsynt varmhjärtade, 
generösa och begåvade människor torde framgå av ovanstående sum 
mariska skildring. Också de nio barnen har på olika sätt vittnat 
därom. Äldste sonen August lät t ex resa en minnessten på Grytnäs 
vid Kalixälvens södra strand över sina föräldrar. Där finns inristat bil 
den av ett skepp samt orden:

HAN
I OMDÖME K1ARTÄNKT 
I GRUNDSATSER STYRKA 

FLÄRDFRI VÄNFAST VARMHJÄRTAD 
BEVARA ARVET AV MANLIG DYGD

HON
TRODDE AV HJÄRTAT 

ÄLSKAD I GÄRNING 
GICK TILL GUD  

GÖM BILDEN AV MODERLIG 
KÄRLEK

I TACKSAM HUGKOMST RESTES STENEN 
MIDSOMMAR 1884



Familjen Johan och Henrica Bergman Olson. Från vänster: Robert född 
1832, August född 1827, Henrica, g. Alm född 1834, Henrica 
Deutsch, Carl född 1828, Gustaf född 1837, Johan  Bergman Olson 
samt i hans knä Paul född 1845. Sittande på golvet från vänster: Emil 
född 1840 och Wilhelm född 1836. Foto av tavla målad av Rosen- 
brock.

Sammanställd av Birgitta Sandblad, född Alm, och framförd vid släkt 
m ötet på W aldemarsudde 10 septem ber 1988.

Källor:
Bergman, Gunnar: Med kursläde Kalix-Waldemarsudde. Tryckt 1959. 
Bergman, Gunnar: Björkfors gamla bruk, anteckningar u r dess arkiv.

Tryckt i Luleå 1931.
Alm, Henrik: Stora Rosenvik, Kring ett 100-års minne. Utgiven

av Djurgårdens Hembygdsförening 1965.
Nordén, Åsa: Sällsamheter i Norrbotten. Kustlandet. Rabén och

Sjögrens förlag. 1985.
Alm, Anna: Från år som flytt. Minnesord om Carl Henrik

Bergman. Sv. Kyrkans Diak. förlag 1929.


